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Speciaal voor jou hebben we deze Belle Bijbel gemaakt. De Bijbel in Gewone 
Taal, de taal van je hart, met daarbij heel veel extra materiaal dat jou helpt 
om deze bijbel te lezen en toe te passen in je leven. We gunnen het jou 
dat je in contact bent met Gods woord. Als Huis van Belle vinden we het 
belangrijk om de woorden van God aan jou door te geven. We willen je 
graag bemoedigen in je relatie met hem. Het kan soms best lastig zijn om 
contact met God te hebben. Soms merk je niet zoveel van God. Of je hebt 
zelf te weinig tijd om in de Bijbel te lezen en met God te praten. Met deze 
bijbel willen wij je helpen om jouw Vader in de hemel beter te leren kennen. 
Want God heeft jou gemaakt en is blij met jou! In de Bijbel staan veel mooie 
dingen die je kunnen helpen om antwoorden te vinden op jouw vragen. 
En er staan ook teksten in die je kunnen bemoedigen als je het moeilijk hebt. 
We weten natuurlijk ook dat de Bijbel geen makkelijk boek is. Daarom 
hebben we het Nederlands Bijbelgenootschap gevraagd om samen met 
ons allerlei extra materiaal bij de bijbeltekst te maken, zodat je geholpen 
wordt de bijbel te gebruiken en eruit te gaan leven. Je vindt in deze bijbel 
bijvoorbeeld informatie over:
➻ de wereld waarin de Bijbel is ontstaan, 
➻ meiden en vrouwen in de Bijbel, 
➻ manieren om met de bijbelteksten aan de slag te gaan, 
➻ vragen waar je tijdens het bijbellezen of in je geloof tegenaan kunt lopen.

We hopen écht dat je de Bijbel steeds beter gaat leren kennen. En, 
belangrijker nog: dat je meer van God gaat zien in je leven! 

Liefs, 
Eline Hoogenboom 
Huis van Belle 
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Hoi mooie meid, 



Marit van Voornveld

Ik ben Anne-Mareike Schol-Wetter en werk 
als bijbelwetenschapper bij het Nederlands 
Bijbelgenootschap. Toen ik aan de Belle Bijbel 
werkte, heb ik vaak teruggedacht aan mijn eigen 
tienerjaren. Tijdens een jaar aan een High School 
in de VS kreeg ik een Amerikaanse jongerenbijbel 
cadeau. Ik wist eerst niet wat ik met zo’n oud en 
ingewikkeld boek moest. Maar tot mijn eigen 
verbazing raakten de teksten me. Dankzij de uitleg werden de teksten een 
stuk minder ingewikkeld. En ik werd uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan. 
Daarom vond ik het geweldig om mee te werken aan een bijbel voor meiden 
van nu. Ik hoop dat de Belle Bijbel echt jouw bijbel wordt!

Ik ben Martanja Schraa. Ik wil je 
uitdagen om zelf in de Bijbel te gaan 
lezen. Ga op zoek naar wat de Bijbel 
jou te zeggen heeft. Weet dat je altijd 
vragen mag stellen als je er zelf niet uit 
komt: aan je ouders, mensen uit de kerk, 
of aan ons bij Huis van Belle. 

wij werkten mee

Ik ben Marit van Voornveld en ik 
heb met veel plezier aan deze bijbel 
gewerkt. Ik hoop dat de extra’s je 
nieuwsgierig maken en uitdagen 
om te gaan lezen in Gods woord. De 
Bijbel is geen roman die je heel snel 
uitleest. Nee, dit is een boek om je 
hele leven op te ‘kauwen’ en steeds 
nieuwe dingen in te ontdekken. 
Het maakt niet uit of je nu 14 of 80 
bent: God spreekt tegen jou. Ik bid 
dat de heilige Geest je zal inspireren en helpen om de Bijbel steeds beter 
te begrijpen.

Ik ben Liesbeth Vos en ik werkte als 
conceptontwikkelaar en tekstschrijver mee 
aan deze prachtige Belle Bijbel. Ik vind het 
echt te gek dat  Huis van Belle mij heeft 
gevraagd om mee te werken aan deze 
bijbel! Ik wens dat deze bijbel jou helpt 
om Gods hart, Jezus’ liefde en de wijsheid 
van de heilige Geest te leren kennen. Ik 

weet zeker dat God mooie plannen heeft voor jouw 
leven. Hij heeft jou gemaakt en weet wat het beste is voor jou. Ontdek Gods 
plannen voor jou door zijn woorden te lezen, te lezen en nog eens te lezen. Ik 
ben erg benieuwd naar wat jij met hem gaat ontdekken en beleven! 

Hoi! Ik ben Eline Hoogenboom en ik 
ben oprichter en directeur van Huis 
van Belle. Een eigen Belle Bijbel! Dit 
is wel een droom die uitkomt. Als 
Huis van Belle vinden we het onwijs 
belangrijk om jou te bemoedigen. 
Dat doen we door onze blogs, het 
tijdschrift Belle en door evenementen 
als de Belledag. Maar altijd proberen 
we dat te doen met Gods woorden en 
niet (alleen) de onze. Met deze bijbel 

komt dat allemaal samen. Uit ervaring weet ik dat het moeilijk kan zijn 
echt de Bijbel in te duiken en ik hoop echt dat je het met deze Belle Bijbel 
aandurft! We hopen dat God je echt mag aanspreken en dat je tijd met 
hem gaat doorbrengen. Dat zal je moois brengen. En dat gun ik jou, ook 
juist persoonlijk, heel erg! 

Liesbeth Vos

Anne-Mareike Schol-Wetter

Martanja Schraa

Eline Hoogenboom
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Achter in de Bijbel
Be
Body 
Believe 

Bij elk thema vind je een aantal 
icoontjes die je helpen om er 
verder mee aan de slag te gaan:

  Bemoediging: Hierin 
vatten we de kern van 

het thema voor je samen. Deze 
woorden kunnen je helpen om 
de boodschap toe te passen in je 
dagelijks leven.

Challenge: Ga aan de slag 
met wat je gelezen hebt.

Verdieping: We geven  
je tips om verder te lezen

of te kijken. Op huisvanbelle.nl/
bellebijbel vind je heel veel 
aanvullingen bij deze bijbel. 

de Belle Bijbel?
�Hoe lees je�

Pak een schriftje erbij 
als je met de Belle 

Bijbel aan de slag gaat, 
zodat je aantekeningen 
kunt maken en die later 
nog eens rustig terug 

kunt lezen. 

We hebben informatie over zes thema’s aan deze 
bijbel toegevoegd die je kunnen helpen om de Bijbel 
beter te begrijpen. Ze beginnen allemaal met een B 

dus ze zijn makkelijk te herkennen. 

Tip!

en uw trouw
zullen mij

altijd beschermen.

Uw liefde

Psalm 40:12
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 Bewaar in je hart: 
Dit staat alleen bij sommige 

teksten. Probeer deze woorden 
voor altijd te onthouden. Ze zijn 
het waard!

 Debijbel.nl
Je kunt een gratis account 

aanmaken op debijbel.nl. Op die 
site zijn verschillende Nederlandse 
vertalingen en leesplannen te 
vinden. Je kunt er ook op zoek gaan 
naar achtergrondinformatie over 
bijbelse personen en de tekst en de 
wereld van de Bijbel. En je kunt ook 
teksten markeren en aantekeningen 
maken. Met dit icoontje verwijzen 
wij je naar debijbel.nl. Wist je dat 

je via debijbel.nl/app ook een app 
kunt downloaden waarmee je de 
tekst van de Bijbel altijd bij de hand 
hebt? Deze app heet Mijn Bijbel. 
Je kunt hem ook vinden in de Play 
Store of App Store op je mobiele 
telefoon of tablet.

 Huisvanbelle.nl/
bellebijbel 

Op huisvanbelle.nl hebben we een 
speciale pagina voor je gemaakt. 
Daar kun je veel aanvullende 
informatie vinden bij de Belle Bijbel. 
Als je dit icoontje ziet, weet je dat 
je op huisvanbelle.nl/bellebijbel 
meer kunt lezen over een bepaald 
onderwerp.

THEMA

1

De B van...

Bijbel

Uw woorden zijn 
voor mij als een lamp 

in het donker,
als een licht in 

mijn leven. 
Psalm 119:105
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